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oraiaata É tosa da 104 diria pipe 6 mais que o Chaver Joséעי
Etrog deveria ter-lhescomunicado nosso desejo de maibres o mais froquentes noti-
Ao- oOprager de Thos informar o que se ₪-

Caros| ו |

. =À pessoa om Vilano a quem nos ו para trater da aquisição
e estabelecer os detalhes que estevem em suspenso, dou mandado de fixar os entendi-
mentos eo Dr. Eng. Jereele Knlk, Diretor de Cámera de Comércio Ttalo Israsliana (Via.
Pietro Verri 10, Vilano), Este nos comunieou ter petuádo que o pagamento soja efetua-
doCIF Haifa, isto é como ja lhes dissemos estar nos nossos desejos, de forma que ao
Kibuts 80 cabe recobor a maquina em ordem em Haifa, o quidar do sou transporte até
Bror Chai1 e relativa instelação.

paratórno - A Casa fabricante sugore 2%em lugar da pleca magnética
sejs adotada & placa hidráulica, eujo rendimanto serip melhor pera as pegas que, y
de regra, so fabricam em sua oficina. Pedimos então sb raasa a respeito, co
a possivel brevidade... ES à

Licença do importação do torio en Israel - Fodimos nos0a respeito do q
O Kibuiz-cortemente iniciou junto ao Ministério, e as eventuais dificuldades. A Câme=
ra de Comércio Tialo Israeliana de Vi1Bó nos indica que talves o Kibutz precise de
fatura para ser junta ao pedido de importação: neste caso-a-mesma fatura soria:

emitida da seguinte maenoira:/sem qualquer pagamento pára o destinatário, eo quel a
maquina está sendo enviada do presente pelo doador, ale paga em dólares procedentes
de terceiro pele! |

moshkar = Ao Chaver Abram Baurwol continuamos o apoió económico [8 concordado. Atual-
mento ele deve estar em Porto Alegre, pretendendo voliar em Sáo,Paulo no fim do més.

1 des em prol de Bror Chail - Sem dúvida o Chaver Vordekhal Chaitehik e sua es-
posa o devem ter-lhos informado que eles nos apoiaram nas últimas realizações em
prol de nossa ação, que tem fins do oselarecimento, del propaganda e dex angariação de
dinheiro. No dia 30 de Abril elos, 'ao nosso convite, tompareceram a um almoço orgeni=
sado na Chacera Aliança (perto do Eldorado, para quem se lembrar das viginhanças
São Paulo), afim de conseguir novo incremento na nosse angariação; e como tudo. o
sao denosso Comité, ovidenciemos que o Kibuta pretendo resolver sozinho seus pro
mas, mas que sos "Amigos" cate a obriga:ão moral 6 ו de lhes ajudar.

“Agurdamos com a possivel urgência & sua edad 86com O cor
Shalom!

Comitê dos "Arico de Bror Chail"
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